
На основу чл.108 Закона о јавним набавкама и предлога Комисије за јавну набавку 

мале вредности – услуге аутобуског превоза и смештаја ученика ради учешћа на 

државном такмичењу, редни број набавке ЈНМВ -3/2020, дана 10.03.2020. године, 

управитељ Фондације АЛМАГИ доноси следећу  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У поступку јавну набавку мале вредности - услуге аутобуског превоза и смештаја 
ученика ради учешћа на државним такмичењима, и то:  

- превоз аутобусом (до 6 година старости) до 110 ученика и 
професора на Државно такмичење из физике за средње школе (од 
26.-28.03.2020), које ће се одржати у Врњачкој Бањи, смештај у 
граду, највише 700 метара удаљености од хотела „Звезда“ где се 
одржава само такмичење, у хотелу/коначишту или другом објекту 
прилагођеном за смештај деце,  у двокреветним и трокреветним 
собама, 2 пуна пансиона (почетак са вечером, завршетак са ручком 
у самом објекту или непосредно уз објекат), полазак из Београда у 
поподневним часовима 26.03.2020. године у 14.00 часова, полазак 
у повратку из Врњачке Бање око 16 часова 28.03.2020. године;   

 
 

редни број набавке: ЈНМВ -3/2020, укупне процењене вредности 1.200.000,00 динара, 
уговор се додељује понуђачу:  

 

 MIVEX DOO BEOGRAD, Драгице Кончар 21, мат.бр.06891403, ПИБ 

100163511,  који је понудио најнижу нето цену  и то 775.286,15 динара 

нето односно 911.430,00 динара бруто.   

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

1. Предмет јавне набавке (редни бр. ЈНМВ 3/2020) су услуге аутобуског превоза и 
смештаја ученика ради учешћа на државном такмичењу, и то:   
 

- превоз аутобусом (до 6 година старости) до 110 ученика и 
професора на Државно такмичење из физике за средње школе (од 
26.-28.03.2020), које ће се одржати у Врњачкој Бањи, смештај у 
граду, највише 700 метара удаљености од хотела „Звезда“ где се 
одржава само такмичење, у хотелу/коначишту или другом објекту 
прилагођеном за смештај деце,  у двокреветним и трокреветним 
собама, 2 пуна пансиона (почетак са вечером, завршетак са ручком 
у самом објекту или непосредно уз објекат), полазак из Београда у 
поподневним часовима 26.03.2020. године у 14.00 часова, полазак 
у повратку из Врњачке Бање око 16 часова 28.03.2020. године;   

 
 

2. Предмет јавне набавке из општег речника јавних набавки је :  
60100000 - услуге drumskog  превоза 

55110000  - услуге хотелског смештаја;   

 
3. Укупна процењена вредност јавне набавке је била 1.200.000,00;  



 
4. За наведену јавну набавку спроведен је поступак за јавне набавке мале вредности;  

 

5. До истека рока за подношење понуде достављен су 2  благовремене понуде и то:  

Назив 
понуђача 

Број и датум понуде Нето цена  
Бруто цена  

VIA GROUP 
19 DOO 

51, 09.03.2020.  1.219.800,00  
1.219.800,00 

MIVEX DOO 
BEOGRAD 

52, 09.03.2020 775.286,15  
911.430,00 

 

 

6. Комисија за јавну набавку је извршила стручну процену понуда и утврдила следеће:  

 Понуђач VIA GROUP 19 DOO је понудио цену која је већа од процењене  вредности   
 јавне набавке. 

 
      Чланом 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је  
      прихватљива понуда, понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио   
      због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити  
      условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ  
      процењене вредности јавне набавке.  
 
      Чланом 107. став 1. Закона прописано је да је наручилац дужан да у поступку  
      јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве   
      понуде. 
 
      Из наведених законских одредби, произилази да је понуда неприхватљива када  
      прелази износ процењене вредности јавне набавке.  
 
     Сходно изложеном на основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама  
     понуда VIA GROUP 19 DOO одбијена је као неприхватљива у смислу члана 3. Став  
     1. тачка 33) Закона. 

 

7. Комисија је закључила да је понуда  MIVEX DOO BEOGRAD приватљива и 

одговарајућа.   

 

8. Како је Конкурсном документацијом утврђено да је критеријум за избор понуђача 

најнижа понуђена цена, то за услуге аутобуског превоза и смештаја ученика ради 

учешћа на државном такмичењу, редни број набавке: ЈНМВ -3/2020, Комисија је 

предложила управитељу да  донесе одлуку о додели уговора једином одговарајућем  

понуђачу:  

 

  

Назив понуђача и адреса укупна нето и бруто  цена и бр. 
понуде 

MIVEX DOO BEOGRAD   
Драгице Кончар 21,, мат.бр.06891403; ПИБ 
100163511 

775.286,15 динара нето;  
911.430,00 динара са ПДВ-ом;  
дел.бр. 52, од 09.03.2020.,    
 

 



9. У складу са предлогом Комисије, донета је одлука као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству:  

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана  
од дана њеног пријема. Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права  
у  поступцима јавних набавки, а предаје се  наручиоцу.  
 

 

УПРАВИТЕЉ       

 

Милица Мисојчић  


